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SPRAWY ORGANIZACYJNE - BIURO 

 

1. W dniach 23.12.2019 – 06.01.2020 Biuro GUTW będzie nieczynne (urlopy). 

2. Zapisy na bilety na operetkę „Księżniczka Czardasza” (17.01.2020 o godz. 
19.00 w gdańskim NOT): 
Wyłącznie emailem (trzeciwiek@ug.edu.pl): w poniedziałek 16.12.2019 i 
wtorek 17.12.2019 – pula  200 biletów. 
Wyłącznie osobiście – od wtorku 17.12.2019 do wyczerpania biletów – pula 
250 biletów.  
Koszt biletu dla słuchacza GUTW – 10 zł, dla osoby towarzyszącej nie 
będącej Słuchaczem GUTW - 100 zł. Płatne w styczniu – do 10 stycznia 
przelewem lub w kasie UG. 
 

3. SEMESTR LETNI – zapisy i wpłaty 
WSZYSCY słuchacze będą przepisani na semestr letni bez konieczności 
potwierdzenia tego faktu osobiście, ale na następujących zasadach: 
w dniach 20.01 - 24.01.2020 będziecie Państwo mogli zapoznać się  
z ofertą zajęć i w przypadku zapisów na nowe zajęcia lub rezygnacji  
z zajęć, na które uczęszczacie Państwo w semestrze zimowym - należy nam 
ten fakt zgłosić telefonicznie (58 523 23 54), na email: 
trzeciwiek@ug.edu.pl lub smsem: 725 991 094. O kolejności zapisów na 
popularne zajęcia nowe zdecyduje kolejność zgłoszeń.  
 
WPŁATY: wszyscy, którzy będą chcieli pozostać Słuchaczami GUTW będą 
musieli wpłacić 45 zł za semestr (opłata bezzwrotna) oraz wnieść opłatę  
za zarezerwowane zajęcia (po potwierdzeniu przez nas, że są Państwo  
na liście) przelewem lub w kasie UG (wzór do wydruku będzie na stronie 
lub do otrzymania u nas w biurze) oraz PRZESŁANIE na adres 
trzeciwiek@ug.edu.pl lub PRZYNIESIENIE do biura potwierdzeń wpłat  
z informacją za jakie zajęcia dodatkowe zapłacono. W nieprzekraczalnym 
terminie do 07.02.2020. 
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SPRAWY ORGANIZACYJNE  

 

1. 2 X wykład p. Jerzego Snakowskiego pt. „„Moniuszko w kilku odsłonach”  w 
środę 11.12.2019: 

• godz. 12.00 na auli w budynku w budynku Instytutu Biotechnologii na ul. 
Kładki 24 w Gdańsku. Zapraszamy osoby mieszkające blisko lub mogące 
dojechać! 
Dojazd kolejką na przystanek: SKM Śródmieście, tramwajami nr 8 i 9 oraz 
wszystkimi, które dojeżdżają pod Forum Gdansk.  
W pobliżu jest problem z parkowaniem aut!  

• godz. 15.30 w auli Wydziału Prawa i Administracji na Kampusie UG 
 
Pozostałe wykłady – jak w planie 

 

ZAPROSZENIA – GUTW  

 

1. Koncert 18.12.2019 

W środę 18 grudnia o godz. 16.00 zapraszamy do Sali Teatralnej w budynku 
Neofilologii na koncert z cyklu Spotkania z muzyką pt. "Klasycznie, tanecznie, 
kolędowo". 
Program i skład artystyczny podamy wkrótce! 
Słuchaczy, którzy nie mają identyfikatorów wjazdowych strażnicy będą 
wpuszczali  od godziny 15.00 bramą nr 2 (na ul. Bażyńskiego) 
na hasło  "koncert trzeci wiek". 

 
2. Opłatek z wolontariuszami 

Wolontariusze GUTW UG zapraszają na spotkanie opłatkowe w czwartek 
19.12.2019 o godz. 13.30 w sali 2.51 (i piętro) na Wydziale Filologicznym 55, 
Kampus UG. W programie wspólne śpiewanie kolęd i biesiadowanie  
przy wypiekach domowych. Zapraszamy! 
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ZAPROSZENIA INNE 

 

1. Bezpłatne warsztaty zdrowego odchudzania i żywienia: w piątek 13.12.2019. 
 
Warsztaty kierowane są do osób powyżej 45 roku życia, bez zdiagnozowanej 
cukrzycy, które przeszły zawał serca lub udar mózgu lub chorują na miażdżycę  
i zmagają się z nadwagą i otyłością. W programie: spotkanie z dietetykiem  

i trenerem personalnym, pomiary analizy składu ciała z określeniem wieku metabolicznego, 
pomiary tkanki tłuszczowej i mięśniowej, określenie wskaźnika BMI, pomiary hemoglobiny 
glikowanej, nieinwazyjne badanie hemodynamiczne tętnic obwodowych.  
Zapisy pod numerem: 58 719 2222. 

2. Zapraszamy do korzystania ze Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej 
działającej jako koło naukowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Gdańskiego. Poradnia zajmuje się głównie udzielaniem bezpłatnej pomocy prawnej  

w postaci sporządzania opinii prawnych dla wszystkich zainteresowanych po spełnieniu 
określonych warunków. Swój problem zainteresowani mogą wysłać mailem, pocztą tradycyjną 
lub przyjść do siedziby Poradni i przedstawić go członkom Poradni. Opinie wydajemy osobom,  
które ze względu na swoją sytuację finansową nie mogą pokryć kosztów profesjonalnej obsługi 
prawnej. Poradnia ma swoją siedzibę w budynku  Wydziału Prawa i Administracji UG (ul. 
Bażyńskiego 6, 80-952, Gdańsk) w sali 4043 na trzecim piętrze. Dyżury odbywają się od 
poniedziałku do czwartku w godzinach 16-18. Nie ma potrzeby wcześniejszego ustalania 
terminu spotkania. E-mail: suppgdansk@gmail.com Telefon: (58) 523 29 75 (Nie udzielamy 
porad telefonicznie) Strona WWW: http://www.supp.ug.edu.pl  

SPACERY PO GDAŃSKU – semestr zimowy 

 

10.12.2019, godz. 11.00: Zwiedzamy Wyspę Spichrzów. Spotkanie na Moście 

Zielonym 

17.12.2019, godz. 11.00: Ulicą Chmielną na Stare Przedmieście. Przystanek 

tramwajowy  na Chmielnej (HOTEL QUBUS). Grupa minimum 15 osób, odpłatność 5 zł 

na rzecz „Muzeum Strefa Historyczna Wolne Miasto Gdańsk”. Tel. Kontaktowy: Piotr 

Mazurek 602 278 051.  UWAGA: SPACERY  ODBYWAJĄ SIĘ ZAWSZE WE WTORKI!!!  

Bardzo proszę o sprawdzanie dzień wcześniej na stronie GUTW, czy spacer nie został na dany 

termin odwołany. Jeśli takiej informacji nie ma - zapraszamy. 
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Z okazji Świąt BoŜego Narodzenia oraz Nowego Roku 2020 
Ŝyczymy Słuchaczom GUTW oraz ich Bliskim  
wspaniałych, radosnych i rodzinnych Świąt,  

duŜo zdrowia i szczęścia i pomyślności  
w Nowym Roku. 

Wszystkiego najlepszego! 
 

Joanna Szemraj i Magdalena Nieczuja – Goniszewska 
GUTW UG 

 
 

 

BIULETYN PRZYGOTOWAŁA: mgr Magdalena Nieczuja – Goniszewska, Kierownik Biura GUTW.  


